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Sammanträdesdatum

2019-01-29
Instans

Grundskolenämnden

Plats och tid

Gånghesterskolan, tisdagen den 29 januari 2019 kl 16:00-20.20

Beslutande

Ledamöter
Per Carlsson (S), Ordförande
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande
Susanne Karlander (L), 2:e vice ordförande
Emina Beganovic (S)
Anton Löberg (S)
Monika Hermansson Friedman (C)
Tim Gahnström (MP)
Martin Nilsson (M)
Åke Ekvad (KD)
Anders Alftberg (SD)
Peter Wiberg (V)

Närvarande

Ersättare
Pernilla Ohlsson (S), kl. 17.00
Burair Mahmood (S)
Sarah Ali (S)
Jenny Parmstrand (S)
Olivia Schell (C)
Emmy Scilaris (L)
Saveta Olsén (M)
Anette Arvidsson (KD), kl. 17.00
Martin Sörbom (SD)
Maryan Osman (V), kl. 17.00

Övriga

Tjänstemän
Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef
Adriana Waris, utredare, protokollförare
Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling
Magnus af Klint, chef för ekonomifunktionen
Lena Johansson, Verksamhetschef för elevhälsan
Magnus Bagge, verksamhetschef kost/lokalvård
Marika Andersson, tf. Verksamhetschef område 1
Anna Stenström, Verksamhetschef område 3
Julio Garcia Atterström, Verksamhetschef område 4
Joakim Cannerfors, strategisk utredare
Therese Takkinen, Kommunal
Dennis Ljung, LR

Justeringens plats och tid

Olovsholmsg. 32, plan 4, den 7 februari 2019 kl. 10.00

Tillkännagivande av
protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 7 februari 2019

Underskrifter
Sekreterare
Justerandes signatur

Adriana Waris

Paragrafer
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Instans

Grundskolenämnden

Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

Per Carlsson
Ulf Sjösten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§1

Dnr GRN 1981

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Ingen från allmänheten var närvarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§2

Dnr GRN 1982

Upprop och val av justerande personer
Grundskolenämndens beslut
Till justeringspersoner väljs Ulf Sjösten med Susanne Karlander som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till justerare: Ulf Sjösten med Susanne Karlander som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§3

Dnr GRN 1983

Fastställande av föredragningslista
Grundskolenämndens beslut
Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
- Utvärdering av en skolenkät från februari 2018 om skolmat. Monika
Hermansson Friedman och Per Carlsson efterlyser enkätens resultat.
- Tilläggsförslag från Allianspartierna M och KD till ärende 13:
Projekteringsframställan Myråsskolan. Tillägget handlar om trafiksituation vid
skolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§4

Dnr GRN 1984

Information från förvaltningschefen
Grundskolenämndens beslut
Informationen från förvaltningschefen läggs till handlingarna.
Presidiet får uppdrag att formulera uppdragsbeskrivning till förvaltningen
gällande resultat av skolenkäten om skolmaten.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om verksamheterna.
Pär Arvidsson Fäldt presenterar ett förslag till planering av fördjupande
information till nämnden under året. Planeringen innebär att förvaltningen
kommer att under varje nämnd belysa ett tema. Bilagan med planeringen för
året delades ut.
Joakim Cannerfors informerar om skolvalet 2019/2020.
Monika Hermansson Friedman frågar efter resultat av en skolenkät om
skolmaten som genomfördes under februari 2018 och undrar hur förvaltningen
arbetar med resultatet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§5

Dnr GRN 1999

Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
Grundskolenämndens beslut
Rapport om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen återrapporterar om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§6

Dnr GRN 4210

Återrapportering om rekryteringsbehov inom
elevhälsan
Grundskolenämndens beslut
Lägga information om rekrytering inom elevhälsan till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden informeras om rekryteringsbehov inom elevhälsan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§7

Dnr GRN 2019-00004 3.5.4.0

Val av kontaktpolitiker Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1.

Utse Olivia Schell, Susanne Karlander och Åke Ekvad till
kontaktpolitiker inom skolområdet Sandgärd.

2.

Utse Monika Hermansson Friedman, Sarah Ali, Martin Sörbom
och Ulf Sjösten till kontaktpolitiker inom skolområdet Fristad.

3.

Utse Pernilla Ohlsson till kontaktpolitiker inom skolområdet
Erikslund.

4.

Utse Emmy Scilaris, Burair Mahmood och Saveta Olsén till
kontaktpolitiker inom skolområdet Engelbrekt.

5.

Utse Per Carlsson och Olivia Schell till kontaktpolitiker inom
skolområdet Viskafors.

6.

Utse Anton Löberg till kontaktpolitiker inom skolområdet
Dalsjö.

7.

Utse Emina Beganovic, Martin Nilsson och Maryan Osman till
kontaktpolitiker inom skolområdet Boda.

8.

Utse Jenny Parmstrand, Tim Gahnström, Peter Wiberg och
Elvira Löwenadler till kontaktpolitiker inom skolområdet Särla.

9.

Utse Per Carlsson, Anders Alftberg, Anette Arvidsson, Peter
Wiberg till kontaktpolitiker inom skolområdet Daltorp.

10.

Godkänna utbetalning av arvode för uppdrag som kontaktpolitiker i enlighet med gällande reglemente. Ersättning gäller för
max 25 timmar per år. Beslut om ersättning utöver 25 timmar per
år fattas av presidiet.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

11.

Kontaktpolitiker ska även gälla för fristående skolor inom
respektive området.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden behöver ta ställning till att utse kontaktpolitiker inom respektive
skolområde som följer skolverksamheten, träffar personal och elever samt
deltar i skolornas miljö- och hållbarhetsarbete.
Kontaktpolitiker för rådslag mellan politiker och elevrepresentanter
Nämnden behöver ta ställning till att utse kontaktpolitiker för rådslag mellan
politiker och elevrepresentanter i ett s.k. skolråd. Det ungdomspolitiska
programmet lyfter vikten av att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina
åsikter, vara delaktiga i och kunna påverka hela den politiska beslutsprocessen,
från initiativ till uppföljning. Regelbunden dialog med politiker i kommunen är
mycket värdefull både för beslutsfattarna och för ungdomarna. En ökad dialog
med ungdomarna ger beslutsfattare en möjlighet till att se sina frågor utifrån ett
ungdomsperspektiv. Dialogen med beslutsfattare ökar ungdomarnas möjlighet
till inflytande och kunskaper kring olika samhällsfrågor.
Kontaktpolitiker inom skolområden
Nämnden behöver ta ställning till att utse kontaktpolitiker som följer
skolverksamheten inom olika skolområden genom verksamhetsbesök mm.
Områdesfördelning skapar bättre möjligheter för politiker att lära känna
skolornas förutsättningar och följa utveckling.
Grön Flagg
Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar för att minska nedskräpning, främja
återvinning och att öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar
utveckling. En del i arbetet är verktyget och miljöutmärkelsen Grön Flagg som
riktar sig till pedagogiska verksamheter som i sitt arbete vill främja hållbar
utveckling. Grön Flagg är ett verktyg för skolor som vill arbeta med hållbar
utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Skolor som arbetar med Grön
Flagg ska ha en politisk fadder som hålls underrättad om skolans miljö- och
hållbarhetsarbete.
Den kontaktpolitiker som utses kan vara någon som är engagerad i skolan, det
kan också vara någon som kan bli mer insatt i frågorna. Den politiska
tillhörigheten är inte relevant eftersom kontakten handlar om synliggörande och
informationsspridning. Politikern kan vara en kontakt i kommunen som kan
bidra med information och stöd.
Kontaktpolitikers ansvar är att få inloggning på Håll Sverige Rent (hsr.se) för att
läsa om skolornas arbete, göra verksamhetsbesök på skolor samt delta vid Grön
Flagg-festligheter såsom flagghissning och utställningar.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§8

Dnr GRN 2019-00003 3.5.4.0

Grundskolenämndens deltagande i informationsmöte
inför ny mandatperiod 2019-2022
Grundskolenämndens beslut
Godkänna arvode för deltagande i ett informationsmöte för
Grundskolenämndens politiker daterat 2018-12-13.

Sammanfattning av ärendet
Inför en ny mandatperiod 2019-2022 kallades Grundskolenämndens nya
politiker till ett informationsmöte. Informationsmötet ägde rum 2018-12-13
kl. 14.00-16.00, Hotel Grand.
Beslutsunderlag
1. Kallelse till informationsmötet 2018-12-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

§9

Dnr GRN 2018-00047 3.5.4.0

Budget 2019:2 Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden fastställer budget 2019:2.
Översänder densamma till Kommunstyrelsen samt uppdrar till
förvaltningschefen att genomföra budgeten i enlighet med här överlämnat
förslag.
Reservationer/Protokollsanteckning
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till budget
2019:2 i Kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till
budget 2019:2 i Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Budgeten för 2019 är upprättat efter anvisningar från Kommunstyrelsen och
mall från Stadsledningskontoret, ekonomistyrning. Ett förslag, budget 2019:1
fastställdes av Grundskolenämnden i augusti. Förslaget har därefter beretts av
Kommunstyrelsen och fastställdes av Kommunfullmäktige i november. Här
minskades ramen med 750 tkr och nämnden kommer 2019 själv få finansiera
extra skolskjuts i samband med evakuering under ombyggnader av skolor. Vissa
kostnadsuppgifter har uppdaterats såsom t ex skolskjuts. Beroende på att ny
regering tillträtt kan förändringar ske i riktade statsbidrag när en ändringsbudget
antas av riksdagen.
Detta är den enda reala förändringen av budgeten mot nämndens förslag 2019:1
rent ekonomisk och avseende resursfördelning på nämndnivå. Övriga
förändringar är av teknisk natur.
Beslutsunderlag
1. Budget 2019:2 för Grundskolenämnden.
Yrkanden
Förslag och yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden beslutar att fastställa budget
2019:2.
Översänder densamma till Kommunstyrelsen samt uppdrar till

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

förvaltningschefen att genomföra budgeten i enlighet med här överlämnat
förslag.
Reservation
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Tilläggsförslag till Budget 2019:2 från Allianspartierna Moderaterna och
Kristdemokraterna (nr1-23)
Förslag och yrkanden
Tilläggsyrkande 1
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 1 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att
under 2019 ta fram och redovisa en plan för att förbättra studieron och
tryggheten på Borås Stads grundskolor.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 1. Förvaltningen får i uppdrag
att under 2019 ta fram och redovisa en plan för att förbättra studieron och
tryggheten på Borås Stads grundskolor.
Tilläggsyrkande 2
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 2 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras att i
tertialrapport återrapportera hur arbetet med att stimulera rörelse i skolan
fortlöper.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 2. Förvaltningen uppdras att i
tertialrapport återrapportera hur arbetet med att stimulera rörelse i skolan
fortlöper.
Tilläggsyrkande 3
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 3 som lyder enligt följande: Förvaltningschefen uppdras att
till nämnden redovisa hur samverkan mellan kommunens fristående
grundskolor kommunens egen grundskoleverksamhet kan öka.
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

Peter Wiberg (V) yrkar avslag till tilläggsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 3 och dels till Peter Wibergs förslag att
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande
ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 3.
Förvaltningschefen uppdras att till nämnden redovisa hur samverkan mellan
kommunens fristående grundskolor kommunens egen grundskoleverksamhet
kan öka.
Reservation
Vänsterpartier reserverar sig mot tilläggsförslaget 3 till förmån för sitt yrkande.
Tilläggsyrkande 4
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 4 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa hur undervisning på finska ska kunna ges.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 4. Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa hur undervisning på finska ska kunna ges.
Tilläggsyrkande 5
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 5 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa lokalbehov och förutsättningar för verksamheten
kontinuerligt.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 5. Förvaltningen uppdras att till
nämnden redovisa lokalbehov och förutsättningar för verksamheten
kontinuerligt.
Tilläggsyrkande 6
Förslag till beslut
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 6 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras ta fram
och till nämnden redovisa plan för hur arbetet med studiecoacher kan
utvecklas.
Peter Wiberg (V) yrkar avslag till tilläggsförslaget 6.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 6 och dels till Peter Wibergs förslag att
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande
ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 6.
Förvaltningen uppdras ta fram och till nämnden redovisa plan för hur arbetet
med studiecoacher kan utvecklas.
Reservation
Vänsterpartier reserverar sig mot tilläggsförslaget 6 till förmån för sitt yrkande.
Tilläggsyrkande 7
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 7 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras ta fram en
plan för KAL-gruppens framtida arbete inom grundskolan.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 7. Förvaltningen uppdras ta
fram en plan för KAL-gruppens framtida arbete inom grundskolan.
Tilläggsyrkande 8
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 8 som lyder enligt följande: Förvaltningschefen uppdras
genomlysa de små skolornas förutsättningar att klara sitt uppdrag.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 8. Förvaltningschefen uppdras
genomlysa de små skolornas förutsättningar att klara sitt uppdrag.
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

Tilläggsyrkande 9
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 9 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras att
planlägga genomförande och återrapportering av samtliga fattade beslut.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 9. Förvaltningen uppdras att
planlägga genomförande och återrapportering av samtliga fattade beslut.
Tilläggsyrkande 10
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden avstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 10 som lyder enligt följande: Nämnden uppdrar åt presidiet
att tillskriva kommunstyrelsen om vikten av att 2018 års överskott får föras
över till 2019 års räkning.
Ulf Sjösten yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att avstyrka
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 10 och dels till Ulf Sjöstens förslag att
tillstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med
övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att avslå tilläggsyrkande 10.
Tilläggsyrkande 11
Förslag till beslut Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 11 som lyder enligt följande:
Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en analys av vad som krävs för att
möta behovet av fler platser inom ramen för kommunens Särskilda
undervisningsgrupper.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 11. Förvaltningschefen ges i
uppdrag att ta fram en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler
platser inom ramen för kommunens Särskilda undervisningsgrupper.
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Sammanträdesdatum

2019-01-29

Grundskolenämnden

Tilläggsyrkande 12
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 12 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras redovisa
till nämnden hur rekryteringsarbetet fortlöper.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 12. Förvaltningen uppdras
redovisa till nämnden hur rekryteringsarbetet fortlöper.
Tilläggsyrkande 13
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 13 som lyder enligt följande: Presidiet uppdras ta initiativ till
utökad kontakt mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden och tillhörande förvaltningar. Resultatet av dessa
försök ska återrapporteras till nämnden.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 13. Presidiet uppdras ta initiativ
till utökad kontakt mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden och tillhörande förvaltningar. Resultatet av dessa
försök ska återrapporteras till nämnden.
Tilläggsyrkande 14
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 14 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras ta fram
former för hur spetsklasser på fler skolor och i fler ämnen kan komma till
stånd.
Peter Wiberg (V) yrkar avslag till tilläggsförslaget 14.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka
Allianspartiernas tilläggsyrkande nr 14 och dels till Peter Wibergs förslag att
avstyrka tilläggsyrkandet och finner det förstnämnda förslaget med övervägande
ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Grundskolenämnden att tillstyrka tilläggsyrkande 14.
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Förvaltningen uppdras ta fram former för hur spetsklasser på fler skolor och i
fler ämnen kan komma till stånd.
Reservation
Vänsterpartier reserverar sig mot tilläggsförslaget 14 till förmån för sitt yrkande.
Tilläggsyrkande 15
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 15 som lyder enligt följande: Förvaltningen får därför i
uppdrag att undersöka möjligheterna för utökad undervisningstid i svenska och
matematik.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 15. Förvaltningen får därför i
uppdrag att undersöka möjligheterna för utökad undervisningstid i svenska och
matematik.
Tilläggsyrkande 16
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 16 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras
återrapportera till nämnd hur arbetet med att åtgärda problemet med de ökande
skillnaderna mellan könen avseende studieresultat fortskrider.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 16. Förvaltningen uppdras
återrapportera till nämnd hur arbetet med att åtgärda problemet med de ökande
skillnaderna mellan könen avseende studieresultat fortskrider.
Tilläggsyrkande 17
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 17 som lyder enligt följande: Kommunfullmäktiges beslut om
extra språkstöd ska genomföras och att återrapportering ges till nämnden.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 17. Kommunfullmäktiges beslut
om extra språkstöd ska genomföras och att återrapportering ges till nämnden.
Tilläggsyrkande 18
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Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 18 som lyder enligt följande: Arbetet med att öka
studieresultaten fortgår och nämnden ges löpande återrapportering av arbetet
under 2019.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 18. Arbetet med att öka
studieresultaten fortgår och nämnden ges löpande återrapportering av arbetet
under 2019.
Tilläggsyrkande 19
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 19 som lyder enligt följande: Förvaltningen ges i uppdrag att
löpande återrapportera hur arbetet med att minska personalomsättningen i
dessa grupper kan ske.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 19. Förvaltningen ges i uppdrag
att löpande återrapportera hur arbetet med att minska personalomsättningen i
dessa grupper kan ske.
Tilläggsyrkande 20
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 20 som lyder enligt följande: Förvaltningen uppdras att ta
fram en plan för elevassistenters kompetensutveckling och återrapportera
densamma till nämnden.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 20. Förvaltningen uppdras att ta
fram en plan för elevassistenters kompetensutveckling och återrapportera
densamma till nämnden.
Tilläggsyrkande 21
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 21 som lyder enligt följande: Förvaltningschefen får därför i
uppdrag att se över hur arbetet med att stödja förvaltningens rektorer kan
stärkas ytterligare med utgångspunkt i det redan pågående arbetet.
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Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 21. Förvaltningschefen får
därför i uppdrag att se över hur arbetet med att stödja förvaltningens rektorer
kan stärkas ytterligare med utgångspunkt i det redan pågående arbetet.
Tilläggsyrkande 22
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 22 som lyder enligt följande: Förvaltningschefen uppdras att
presentera former för hur den fackliga samverkan kan stärkas och
återrapportera till nämnden.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 22. Förvaltningschefen uppdras
att presentera former för hur den fackliga samverkan kan stärkas och
återrapportera till nämnden.
Tilläggsyrkande 23
Förslag till beslut
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Allianspartiernas
tilläggsyrkande nr 23 som lyder enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att
ta fram en plan för implementering av digitala nationella prov.
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsyrkande 23. Förvaltningen får i uppdrag
att ta fram en plan för implementering av digitala nationella prov.
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§ 10

Dnr GRN 2017-00236 007

Uppföljning av intern kontroll 2018 för
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2018 och översänder
densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
•
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
•
Säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut
•
Minimera risker, säkra system och rutiner
•
Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
•
Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed
•
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.
Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån den
plan som antogs av Grundskolenämnden för 2018 och redovisar iakttagelser
och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har
genomförts enligt plan.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning Intern kontroll 2018 (Grundskolenämnden)
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§ 11

Dnr GRN 2018-00155 3.5.4.25

Lokalresursplan 2020-2022
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att översända Lokalresursbehovsplan till
Lokalförsörjningsnämnden gällande Grundskolans lokalbehov 2020-2022.
Reservationer/Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden beslutar att översända Lokalresursbehovsplan till
Lokalförsörjningsnämnden gällande Grundskolans lokalbehov 2020-2022.
Bifogade malldokument är ifyllda enligt instruktion från
Lokalförsörjningsförvaltningen. Även Grundskolenämndens Lokalplan,
antagen juni 2018, bifogas.
GRN har utifrån stadsledningskontorets befolkningsprognoser löpande gjort
analyser om behov av utökad kapacitet då prognoserna visar att elevantalet
ökar. I GRN:s lokalplan har utgångspunkten varit att prioritera lokalprojekt
som ger en kapacitetsökning. Rena kvalitetsökningsprojekt har prioriterats ner.
I verkligheten har möjliga projekt styrts mot befintliga skolor som under många
år haft behov av eller redan planerats för renovering på grund av brister i
husen. Rena nya skolor har inte varit möjliga att få med. I investeringsplanen i
Budget 2019 för Borås stad finns en ej platsbestämd ny skola som ser ut att
kunna bli färdig 2022/2023. I GRN:s lokalplan finns även en ytterligare ny
skola med till 2024/2025. Grundskolenämndens hyra höjs då skolorna utökas
och byggs om för att passa grundskolans styrdokument och blir mer
ändamålsenliga. Flera av skolorna är i undermåligt skick.
Beslutsunderlag
1. Lokalresursplan 2020-2022.
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§ 12

Dnr GRN 2018-00087 2.6.1.1

Modulskola till Daltorpskolan F-6
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens och
Kommunfullmäktiges beslut på förslag om att hyra moduler till Daltorpskolan
F-6. Kommunfullmäktige har beviljat ett investeringsanslag om 24 300 000
kronor för etablering av modulskolan till Lokalförsörjningsnämnden.
Reservationer/Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår att en modulskola uppförs för att möta
Grundskoleförvaltningens behov av en F-6 skola med två paralleller. När
modulskolan är klar är Grundskoleförvaltningens avsikt att lämna idag inhyrda
lokaler på Druveforsvägen 33. Den nya modulskolan kommer att fylla
Daltorpskolans behov av elevplatser fram tills en ny F-6 skola är inflyttningsklar
i område Göta-Gässlösa. Modulskolan ska ta emot elever från Daltorpskolan F6 samt skapa plats för fler elever i områden Göta. Göta/Trandared har ett stort
behov av fler elevplatser. Grundskolenämnden anser att en skola med två
paralleller behövs för förvaltningens behov av elevplatser i området,
modulskolan kan därmed inte användas för evakuering av delar av andra skolor
som byggs om förrän den nya skolan i Gässlösaområdet är inflyttningsklar.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden: Modulskola till Daltorpskolan F-6,
2018-08-21.
2. (Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 114, sid B 2042).
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§ 13

Dnr GRN 2018-00149 3.5.4.0

Projekteringsframställan Myråsskolan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att godkänna projekteringsframställan för
Myråsskolan om- och tillbyggnad, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.
Grundskolenämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen om vikten av att
en utredning med förslag på åtgärder för en tryggare trafikmiljö genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden beslutar att godkänna projekteringsframställan för
Myråsskolan om- och tillbyggnad, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.
Myråsskolan är i behov av utökade skolkapacitet på grund av ökade
elevströmmar i området samt en kvalitetshöjning av eftersatta skollokaler och
fastighet. Myråsskolan har moduler på skolgården eftersom all fritids- och
skolverksamhet inte får plats inne i skolan. Även aulan används i dag som
undervisningslokal för en förskoleklass. Bygglovet för skolans moduler går ut
2022-08-26. Skolans lokaler är idag undermåliga och inte ändamålsenliga enligt
skolans styrdokument. Projektering sker under våren 2019. Byggproduktionen
planeras pågå från januari 2020 till augusti 2021. Under om- och
tillbyggnationen kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga
ersättningslokaler.
Allianspartierna presenterar ett tilläggsförslag till skrivelsen som handlar om
trafiksituationen vid skolan.
"Boende i området och föräldrar till skolelever uttrycker alltför ofta oro över
den ansträngda trafiksituation som råder kring Myråsskolan. Det är därför
viktigt att den tidigare gjorda analysen av trafiksituationen i området kring
skolan uppdateras i samband med fattat beslut rörande om- och tillbyggnad, så
att tryggheten i trafikmiljön säkerställs."
Beslutsunderlag
1. Projekteringsframställan Myråsskolan.
Yrkanden
Per Carlsson föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker tilläggsförslaget.
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§ 14

Dnr GRN 2019-00008 1.1.3.0

Befattning skolchef
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden utser förvaltningschef att vara tillika skolchef enligt
Skollagen 2 kap. 8 a§.

Sammanfattning av ärendet
I Skollagens 2 kap 8a § står att "Huvudmannen ska utse en skolchef som ska
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer
för delar av verksamheten". Lagen gäller från och med den 1 januari 2019.
Grundskolenämnden föreslår att förvaltningschef utses att vara tillika skolchef
enligt Skollagen 2 kap. 8 a§.
Beslutsunderlag
1. Bilaga "Befattning som Skolchef 2018" - underlag från stadsjurist, 181008.
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§ 15

Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Anmälningsärenden per januari 2019
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och
lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden 2019-01-29
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
a)
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola dnr
2017-00004 610 (uppföljning 181213-190129)
b)

Beslut från Skolinspektionen dnr 2018-00156

c)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00159

d)

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2018-00164

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per januari 2019.
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§ 16

Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

Delegationsbeslut per januari 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-12-13—
2019-01-18, lista

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden december 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden december 2018
Dnr 2018-00007

4.

Beslut om avstängning perioden december 2018 Dnr 2018-00018

5.
Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-11-27—2018-12-13,
dnr 2018-00024
6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid december 2018 Dnr 201800025

7.

Personal

8.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per december 18 och
jan 2019

Övriga delegationsbeslut
9.
Avslagsbeslut skolskjuts december 2018 Dnr 2018-00026
10.
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Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut 190129 (lista)
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